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„Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka, nie zna kierunku ulic, nie zna 
praw i zwyczajów. Potrzebny przewodnik, który grzecznie odpowie na 
pytania.” 
                                                                                                                    Janusz Korczak    
 

Podstawa prawna: 

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: 
ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w 
podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia 
MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 
1324) 
 
 

Źródła opracowania koncepcji: 

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej 
stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena 
dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety, a takŜe program 
wychowawczy przedszkola „Dobry, prawy, bezpieczny”. 

 

Koncepcja pracy przedszkola: 

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na wszechstronny rozwój dziecka, tak aby 
poznało radość płynącą z zabawy i nauki, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, 
nauczyło się doceniać, rozumieć i współdziałać z dorosłymi, przeŜywać radość z  odkrywania 
i rozumienia otaczającego je świata, nauczyło się samodzielności i zdobyło nowe 
doświadczenia. 

       JuŜ od narodzin mały człowiek podlega kształtowaniu. Na początku, dziecko w pełni jest  
uzaleŜnione od rodziców i właśnie w rodzinie rozpoczyna się długotrwały i skomplikowany 
proces jakim jest wychowanie. Na jego przebieg ma wpływ wiele czynników wzajemnie 
warunkujących się, działających w róŜnych powiązaniach i współzaleŜnościach. Osobami 
wiodącymi, kierującymi tym procesem, są rodzice, wychowawcy i nauczyciele. Od ich 
aktywności, postawy, stosunku do wychowanka, a równieŜ od ich wzajemnych relacji zaleŜy 
prawidłowy przebieg procesu wychowania. Nie moŜna zapomnieć, Ŝe inne czynniki takie jak, 



warunki bytowe, stosunki między dorosłymi w otoczeniu  dziecka, grono towarzyszy zabaw i 
dalszych kolegów i wiele, wiele innych elementów współczesnej rzeczywistości kształtują 
osobowość dziecka oraz jego sposoby zachowania i reagowania.  
    Człowiek potrzebuje dla prawidłowego rozwoju grupy rówieśników. W rówieśniczej 
grupie poznaje zasady, zwyczaje i reguły w niej obowiązujące. Ogromną rolę  w 
uświadamianiu praw, przywilejów i obowiązków ma nauczyciel – wychowawca. Jego 
postawa, zaangaŜowanie w pracę, stosunek do dziecka, umiejętność rozwiązywania 
konfliktów mają duŜe znaczenie dla kształtowania umiejętności współŜycia dziecka w 
społeczeństwie.  
    Dziecko jest niepowtarzalną indywidualnością z własnymi poglądami, zainteresowaniami, 
moŜliwościami, umiejętnościami. MoŜna je kształtować, doskonalić, zmieniać ale naleŜy je 
szanować. Wychowawca z roli „dyrygenta” musi przejść do roli „współtwórcy”. Musi dać 
dziecku moŜliwość zachowania własnego „ja”, stawiania pytań, proponowania, dziwienia się, 
rozwiązywania problemów, uczenia się od innych, uczenia innych. Dziecko mając takie 
moŜliwości doświadcza poczucia współtworzenia sytuacji, oceny tych sytuacji, konsekwencje 
własnego działania. Dzięki temu rośnie w nim pozytywny obraz własnej osoby i świata, 
jednocześnie podnosi się odpowiedzialność za siebie, za własne zachowania, czyny, stosunek 
do innych, bezpieczeństwo własne i innych, świadomość społeczna. W procesie kształtowania 
postaw moralnych głównym celem jest „autoryzowanie” nakazów, zakazów, norm 
postępowania. Takie wartości jak dobro, prawda, uczciwość, odpowiedzialność muszą stać się 
wartościami i zasadami dla samych dzieci. Dziecko w naturalny sposób przyswaja te normy, 
których był współtwórcą. Często narzucone (szczególnie przez dorosłych) normy i zasady 
wywołują bunt, sprzeciw, trudności w ich przestrzeganiu, zachowania nieakceptowane a w 
wyniku tego złą ocenę, nieprawidłowe relacje w grupie rówieśniczej, a nawet zły stosunek do 
dorosłych. Wymaga on zmiany relacji między dorosłym i dzieckiem oraz podporządkowania 
temu sposobowi myślenia, celów wychowawczych. Dzięki takiemu spojrzeniu wychodzimy 
naprzeciw problemom wychowawczym, wynikającym przede wszystkim z niewłaściwego 
stosunku do dzieci, którego głównym efektem jest narastająca agresja i liczne konflikty. 
Naszym celem jest stworzenie placówki funkcjonującej zgodnego z nowymi nurtami w 
pedagogice, zgodnymi z potrzebami dziecka i dzisiejszego społeczeństwa. Chcemy aby nasze 
przedszkole ujednoliciło oddziaływania wychowawcze nauczycieli, innych pracowników 
przedszkola i domu rodzinnego, tak aby nasi wychowankowie tworzyli w przyszłości 
społeczeństwo wraŜliwe, tolerancyjne, empatyczne, bogate moralnie.  

    Wszyscy pracownicy przedszkola: nauczyciele, obsługa, pracownicy administracji tworzą 
jednolity system pracy, opierający się na szacunku, wyrozumiałości, otwartości i zrozumieniu 
dla dziecka, jego potrzeb, rozwoju, bezpieczeństwa. Pracownicy obsługi i nauczyciele ściśle 
współpracują ze sobą dla dobra i prawidłowego rozwoju dziecka. Są wobec dziecka 
kulturalni, ciepli, serdeczni, cierpliwi i prawdomówni. Potrafią się przyznać do własnych 
słabości i błędów, interesują się efektami swojej pracy i doskonalą ją.  
- dzieci i nauczyciele biorą czynny udział w pracach i czynnościach wykonywanych przez 
woźne i pomoce, znają kucharzy i interesują się ich pracą ( prace porządkowe, dyŜury 



podczas posiłków, dyŜury w szatni, dbają o ład i porządek w sali i szatni, pomagają w 
czynnościach przygotowujących leŜakowanie i jego likwidację, itp. ). 

- woźne i pomoce biorą czynny udział w działaniach wychowawczych i dydaktycznych 
prowadzonych przez nauczyciela (wspierają przygotowanie i likwidację zajęć, uczestniczą w 
zabawach tematycznych, interesują się aktualną tematyką, biorą udział w imprezach, 
uroczystościach i wycieczkach itp. ). 

-  pracownicy kuchni znają dzieci i interesują się efektami własnej pracy ( odwiedzają 
poszczególne oddziały, wykazują zainteresowanie zadowoleniem dzieci z posiłków, 
opowiadają im o własnym trudzie i staraniach itp. ). 

Cele i zadania główne: 

- zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i warunków do optymalnego rozwoju; 
- organizowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego, zapewniającego 

wszechstronny rozwój wychowanków,  w tym rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 
oraz pracę   wyrównawczą. 

- zapewnienie moŜliwości rozwoju wszelkich sfer aktywności wychowanków. 
- zapewnienie ścisłej współpracy z domem rodzinnym. 
- przygotowanie wychowanków do Ŝycia w grupie rówieśniczej i społeczeństwie. 
- ukształtowanie właściwych postaw moralnych, uświadomienie dzieciom istnienia 

praw i obowiązków, norm, zasad, odpowiedzialności za własne czyny. 
 

Cele i zadania szczegółowe: 

- zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposaŜenia przedszkola. 
- zapewnienie wykwalifikowanej  kadry pedagogicznej. 
- zapewnienie wsparcia wykwalifikowanych specjalistów: pedagog, psycholog, 

logopeda, terapeuta pedagogiczny. 
- zapewnienie moŜliwości rozwijania zainteresowań i upodobań: koła zainteresowań, 

zajęcia dodatkowe, indywidualizacja procesów nauczania. 
- zapewnienie moŜliwości udziału w imprezach kulturalnych w przedszkolu i poza nim: 

kino, teatr, galerie sztuki, konkursy plastyczne, recytatorskie itp. 
- wzmacnianie więzi z najbliŜszym otoczenie społecznym: przedszkolnym i domem 

rodzinnym. 
- ujednolicenie oddziaływań wychowawczych rodzina – przedszkole. 
- zapewnienie moŜliwości udziału rodziców w Ŝyciu przedszkola oraz angaŜowanie 

rodziców do realizacji zadań przedszkola. 
- wprowadzanie dziecka w świat wartości moralnych, patriotycznych, społecznych. 
- poznawanie zwyczajów, zasad, reguł obowiązujących w grupie rówieśniczej – 

nabywanie umiejętności przestrzegania ich. 
- wzbudzanie szacunku i zrozumienia dla innego człowieka: jego inności, upodobań, 

religii, pracy. 
- wprowadzanie w kulturę bycia – wdraŜanie do zachowań akceptowanych społecznie. 

 


